
EEN TAALKUNDIG VERDRAG.

Ill het door het Aardrijkskundig Genootschap uitgegeven
prachtwerk over de Sumatra-expeditic kooit een gedeelte voor,
gewijd aan //volksbesehrijving en taal.// De afdeeling //taal'/ is
bewerkt door het verdienstelijk medelid der expeditie A. L. van
Hasselt, die iu het eerste hoofdstuk van zijne bijdrage handelt
over «de in Midden Sumatra gesproken talen// en eenige op-
merkingen maakt '/omtrent spelling en uitspraak."

Dezer dagen werd door dien geëerdeu Schrijver, gelijktijdig
met een afdruk van die bijdrage, een brief gezonden aan een
viertal heeren, Mnleische taal beoefenaars, waarin wordt aan-
gedrongen op meer eenstemmigheid in de wijze van uitdrukking,
alvorens verder te gaan met het publiceereu van opstellen over
Manangkabausch.

Een overdruk van dien open brief werd ook aan het Instituut
aangeboden, met uitnoodiging het daarin gedaan voorstel wel
te willen ondersteunen.

Gaarne daaraan wenschende te voldoen, heeft het Bestuur
de Eedactie der "Bijdragen" gemachtigd den brief met het
daarin vermeld slotwoord hieronder in zijn geheel af te drukken ,
opdat die ook onder de aandacht van andere tanlbeoefenaren
moge komen. Ongetwijfeld mag de door den heer vau Hasselt
bedoelde overeenstemming iu de wijze van uitdrukking op prijs
worden gesteld, terwijl het Instituut, voor zooveel in zijn ver-
mogen is, zal trachten het tot stand komen van zu'k een
taalkundig verdrag te helpen bevorderen. Voorshands worde de
aandacht gevestigd op de bijdrage van den hoogleeraar Dr.
A. W. T. Juynboll over '/de boefening der Manaugkabausche
taal en hare transscriptie", naar aanleiding van des heeren van
Hasselt's voorstel, opgenomen iu de jongste Mei-aflevering van
//de Indische Gids."

De open brief luidt:
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fife /feere» H. GERTH VAN W I J K , J. L. VAN DER

TOORN, L. K. HARMSKN en J. HABBEMA.

Zeer Geachte Heeren!
Vergunt mij u mijne sympathie te betuigen met zooveel wat

door u gedaan is om de keunis te bevorderen van het merk-
waardige volk, dat de Padangsche Bovenlanden en ook daar-
buiten ecu groot deel van Midden-Suinatra bewoont.

Aan ulieder initiatief en gespannen arbeid danken wij het,
dat de Manangkabosche taal, die eenige jaren geleden in Europa
nog ten eenenmale onbekend was, thans reeds een onderwerp
van studie kan uitmaken, ook voor hen, wien het niet gegeven
is de taal te onderzoeken aan de bron , maar die zich iu het
studeervertrek moeten vergenoegen met hetgeen opgeteekend
werd door anderen, die zich onder de Maleische bevolking van
Midden-Sumatra bewogen.

Na afloop van de Sumatra-expeditie ben ik in Nederland
onafgebroken werkzaam geweest, om de door mij verzamelde
gegevens voor de pers gereed te maken. Zoo even heb ik, wat
het taalkundig gedeelte betreft, dien arbeid gestaakt.

In den u hierbij aangeboden overdruk van mijn slotwoord
vindt ge de reden daarvan vermeld, en ik doe bij deze een
beroep op uwe liefde voor de Manaugkabosche taal, met u te
verzoeken, om hetgeen ik in dat slotwoord voorstel, in over-
weging te willen nemen en ten uitvoer te brengen.

De Heereu van der Toorn, Harmseu en Habbema, die zich
te Fort de Koek bevindeu, zijn het best in de gelegenheid,
na een nauwgezet wikken en wegen, in gemeen overleg een
systeem van trausscriptie vast te stellen.

Mocht dan de Heer Gerth van Wijk of ik tegen een enkele
der voorgeslagen vormen bedenkingen hebben, ik twijfel niet
ol' na eeue korte gedachtenwisseling zullen wij tot overeenstemming
komen en daarmede den grond hebben gelegd tot een degelijker
en vruchtbaarder beoefening van de Manangkabosche taal, dau
bij een transscriptie-verschil als thans nog bestaat, mogelijk is.

Daar wellicht de eerste aflevering van Midden-Sumatra niet
in uw aller bezit is , voeg ik hierbij hetgeen ik in dat werk
heb gezegd omtrent de door mij aangenomene schrijfwijze.

Met de verzekering mijner bijzondere hoogachting heb ik de
eer te zijn

UEd. Gestrenges DWDieuaar,
A. L. VAN HASSELT.//
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Het slotwoord, waarop hierboven wordt gedoeld, is van den
volgenden iuhoud :

//Toen de Suinatra-cxpeditie werd uitgerust, was aan de be-
oefening vau het Manangkabósch nog maar zeer weinig gedaan ,
althans vrucliteu van die beoefening worden niet dan sporadisch
aangetroffen.

Sedert is dat anders geworden.
In hei. Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen en in de Indische Gids zijn een
aantal opstellen verschenen, die de kennis van de Mauang-
kabosche taal een groote schrede vooruit hebben gebracht.

Het waren voornamelijk de leeraren aan de kweekschool voor
inlandsche onderwijzers te Tort de Koek, de IIH. 1). Gerlh
van Wijk, J. L. van der Toorn eu L. K. llarmsen, die de
door zoovele bestuursambtenaren ongebruikt gelaten gelegenheid
aangrepen, om dit nog geheel braak liggende veld te bearbeiden.

Zij verdienen voor dat streven allen lof. En niet minder
komt lof toe aan den Heer J. Habbema, die zich sedert drie
jaren te Eort de Koek bevindt, speciaal met het doel om de
taal ie bestuderen , voor de degelijkheid en nauwgezetheid
waarmede hij zijne taak heeft opgevat,, zooals blijkt uit de
uitstekende proeven door hem geleverd. Wanneer den Heer
Habbema de gelegenheid blijft gelaten om zijne studiën voort
te zetten , dan mogen wij met grond verwachten , dat de nog
zoo weinig bekende taal der bevolking van Midden-Sumatra
ons weldra niet meer vreemd zal zijn. dan het Maleisch van
Riouw en Malakka.

Op bldz. 2 van deze bijdragen tot de keunis der taal van
Midden Sumatra heb ik opgemerkt, hoe veel bezwaren men
ontmoet bij een poging om de juiste uitspraak der woorden in
schrift weer te geven , eu dat ik die moeielijkhedeu niet over-
schatte, blijkt duidelijk uit het feit, dat allen die sedert
Manangkabosche stukken in het licht gaven, daarbij verschil-
lende schrijfwijzen gevolgd hebben.

Ook dat moet anders worden; want bij een verscheidenheid
van transscriptie zooals die nu bestaat, wordt de beoefening
der taal voor hen die niet het volk, maar alken de geschriften
kunnen raadplegen, noodeloos bemoeilijkt, ja bijna onmogelijk
gemaakt.

Het zij verre van mij te willen beweren, dat de door mij
gevolgde transscriptie de beste, de ware is. Ik heb getracht,
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zonder gebruik te maken van aau het Arabisch ontleende
letterteekens, de klanken in Romeinsch karakter uit te drukken
die ik uit den mond der Manangkaboërs vernam. Dat ik hier
en daar te kort schoot, niemand kan daarvan meer overtuigd
zijn dan ik zelf Had ik de trausscriptie van deu Heer Habbema
gekend, voordat ik de mijne in toepassing bracht, zeker zou
ik deze op sommige punten gewijzigd hebben, en het zou mij
niet verwonderen als de Heer Habbeum omgekeerd hetzelfde
zou hebben gedaan.

Ik ben overtuigd dat liet zeer in het belang der studie van
liet Manangkabosch zal wezen, indien de tegenwoordige beoefe-
naren dier taal — weinigen in getal als ze zijn — alvorens
verder te gaan met het publiceeren der vruchten van hun ar-
beid, met elkander van gedachten wisselen, om te geraken tot
het aannemen van een uniforme trausscriptie. Wanneer alle
vooringenomenheid met eigen idetöu wordt ter zijde gesteld om
den wille van het door allen beoogde doel, verbreiding dei-
kennis van de taal die we liefhebben, dan zal het niet moeie-
lijk zijn omtrent de beste wijze van transscriptie tot overeen-
stemming te geraken.

Gaarne wil ik de eerste zijn om het voorbeeld te geven,
door de uitgave van de gedurende de expeditie verzamelde
woordenlijst op te schorten totdat in gemeen overleg vaste regels
voor de te volgen spelling zullen zijn aangenomen.//


